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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A T. Bizottság a 2017. október 4-ei ülésén tárgyalta az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés 

Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2017” című pályázat elbírálása tárgyú 

előterjesztést, és a VVKB. 318/2017. (X.04.) számú határozatával döntött a támogatásról. 

 

A pályázaton eredményesen részt vevő oktatási intézmények (iskolák) támogatása tárgyában  Önkormányzatunk 

a Támogatási Szerződést 2017. november 2. napján kötötte meg a Belső-Pesti Tankerületi Központtal. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola a 2018. május 3. napján kelt levelével tájékoztatta 

Önkormányzatunkat, hogy a 2017. november 2. napján jóváhagyólag aláírt Támogatási Szerződés 2. pontjában 

meghatározott pályázat keretében megvalósítandó témakörök intézményük tekintetében nem teljes mértékben a 

pályázati anyagukban megjelölt célokat tartalmazza. 

Továbbá tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az elírást már január hónapban észlelték, azonban az 

adminisztárciós hibát ezidáig nem jelezték. 

 

Egyúttal azzal a kéréssel fordult a T. Bizottsághoz, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központtal 2017. november 

2. napján kötött Támogatási Szerződés módosításával járuljon hozzá a 2017. évi pályázatában megjelölt célok 

megvalósításához. 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola pályázatában instant gyep, fűnyíró, szemetes edények, 

söprű, lapát, kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók), kerti szerszámok, Holland Pázsit (műfű) 

pályázati célt jelölte meg, melyet az Sz-418/2017. számú előterjesztésben szereplő táblázat helyesen tartalmaz.  

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola tekintetében, 

adminisztrációs hiba következtében - ebből adódóan az elfogadott VVKB. 318/2017. (X.04.) számú 

határozatában és a Támogatási Szerződésben is – az iskola 2016. évi pályázati anyagában szereplő célok lettek 

megjelölve.  

 

A Belső-Pesti Tankerületi Központnak a hatályban lévő Támogatási Szerződés II. A támogatás átutalása és a 

felhasználás módja pontjának 2.) b) pontja értelmében a támogatási összeget a szerződés aláírásának napja és 

2018. május 18. napja között lehet felhasználni, valamint a 2. f) pontja szerint a támogatási összeg 

felhasználásával 2018. május 31-ig el kell számolni. Erre való tekintettel a jelzett határozat módosításáról 

célszerű mihamarabb dönteni. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy járuljon hozzá a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános 

Iskola 2017. szeptember 14. napján benyújtott pályázatában megjelölt célok megvalósításához.  

 

 

Budapest, 2018. május 4. 

 

 

Görgényi Máté s.k. 

        elnök 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1) a 318/2017. (X.04.) számú határozatával a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola részére 

biztosított 700.000,- Ft összegű támogatás felhasználásának célját „instant gyep, fűnyíró, szemetes 

edények, söprű, lapát, kirándulás (buszbérlés), zöldítés (növények, virágtartók), kerti szerszámok, 

Holland Pázsit (műfű)” témakörre módosítja. 

2)  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Támogatási Szerződésnek a határozat 1. pontjában 

foglaltak szerinti módosításáról. 

Határidő: 1) pont tekintetében: 2018. május 8. 

                2) pont tekintetében: 2018. május 9. 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 


